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iedereen?

Dit artikel focust op de doelgroep van 

geïnterneerden die achterblijven in detentie. 

Ondanks vele initiatieven in het verleden en 

projecten die in de toekomst kunnen worden 

verwacht, verblijven nog heel wat geïnterneerden 

in de gevangenis. Een onderzoek rond deze 

doelgroep vormt de basis waartegen de recente 

interneringswet van 4 mei 2016 wordt afgezet. 

Deze wet kan in theorie tot een daling van het 

aantal geïnterneerden leiden; of dat ook zo zal zijn 

in de praktijk valt af te wachten. De fundamentele 

vraag is of we ook een daling van het aantal 

“onbehandelbare” geïnterneerden zullen zien. 

alle geïnterneerden die nu in de 

gevangenis verblijven aangepaste infrastructuur komt 

waar zij menswaardige zorg en begeleiding op maat 

krijgen

verkennende studie naar mogelijkheden in de aanpak van 

1 Annelies Permentier is verbonden aan de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht (meer bepaald de onderzoekgroep Institute for International 
Research on Criminal Policy) en de vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. Ze verricht onderzoek in het For-Care project, een interuniversitair 
onderzoek naar de hervorming van de gezondheidszorg voor personen met het statuut internering.

2 Prof. Dr. Vander Laenen is hoofddocent Criminologie in de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de Universiteit Gent en verbonden aan het 
Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP).

3 Prof. Dr . Vanderplasschen is hoofddocent Orthopedagogiek in de gelijknamige vakgroep van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan 
de Universiteit Gent. 

4 Prof. Dr. Vander Beken is hoogleraar aan de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de Universiteit Gent en verbonden aan het Institute for 
International Research on Criminal Policy (IRCP).

5 I. Moens & L. Pauwelyn (Eds.), “Geen opsluiting, maar sleutels tot re-integratie. Voorstellen voor een gecoördineerd zorgtraject voor geïnterneerden”, 2012, 
teruggevonden op http://www.zorgnetvlaanderen.be/publicatie/Pages/Geenopslutingmaarsleutelstotre-integratie.aspx.

6 T. Vander Beken & D. Vanhaelemeesch, “Juridische aspecten met betrekking tot internering.”,  in  S. Vandevelde, S. De Smet, W. Vanderplasschen & W.T. To (Eds.), 
Oude uitdagingen, nieuwe kansen! Over de behandeling van geïnterneerden, Gent: Academia Press, 2013, 17-28.

7 H. Heimans, “Zal een beperking van de internering een betere zorg garanderen?”, Orde van de Dag 2016, 74, 12-20.
8 H. Heimans, Persoonlijke communicatie, 24 oktober 2016.
9 K. Geens, M. De Block & J. Jambon, “Masterplan gevangenissen en internering goedgekeurd”, 18 november 2016, teruggevonden op 
 https://www.koengeens.be/news/2016/11/18/masterplan-gevangenissen-en-internering-goedgekeurd.



6 FATIK nr. 152 

Artikel
“onbehandelbare” geïnterneerden

Methodologie

10 A. Permentier, “(Geen) licht aan het einde van de interneringstunnel? Een verkennende studie van mogelijkheden in de aanpak van ‘onbehandelbare’ 
geïnterneerden.”, 2015, teruggevonden op http://lib.ugent.be/nl/catalog/rug01:002213220.

11 A. Boers, S. Vandevelde, V. Soyez, S. De Smet & W.T. To,  “Het zorgaanbod voor geïnterneerden in België.”, Panopticon, 2011, 32(2), 17-38.
12 A. Boers, S. Vandevelde, V. Soyez, S. De Smet & W.T. To, “Het zorgaanbod voor geïnterneerden in België.”, Panopticon, 2011, 32(2), 17-38. 

F. Vander Laenen, J. Casselman, J. Klerkx & R. Vermeiren, “Terwijl we wachten op de FPC’s: De organisatie van de forensische geestelijke gezondheidszorg.”, 
Panopticon, 2011, 32(6), 43-48.

 S. Vandevelde, W.T. To, S. De Smet & M. Vanden Hende, “De behandeling van geïnterneerden in Vlaanderen. Twee nieuwe forensisch psychiatrische centra.”, 
Alert, 2013, 39(2), 40-47

13 Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie, BS 13 mei 2016. 
12 Art. 5 en 7 van de Wet op de Externe Rechtspositie. 
13 Art. 11 § 3 van de Wet op de Externe Rechtspositie
14 De uitwerking van het zorgcircuit en het (her)vatten van wetgeving gaan hierbij hand in hand. Concreet gaat het bij deze om de plannen Onkelinx-Demotte 

(2007), Onkelinx-Vandeurzen (2009), en de reparatie van de wet op internering van personen van 5 mei 2014 door de Potpourri I, II en III wetgeving.
15 De 12 deskundigen waren: een expert uit een dagcentrum voor volwassen personen met een handicap (Expert 1), een expert van een FPC in Nederland 
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“Onbehandelbare” 
geïnterneerden, what’s in a 
name?

De�nitie

Gebaseerd op de literatuur

Of een 

ziekte onbehandelbaar is, hangt af van welke diagnose 

eraan wordt verbonden en van de voor handen zijnde 

behandelingswijzen – al of niet gerelateerd aan die 

diagnose

Vanuit de praktijk

Onbehandelbaarheid is een maatschappelijk/

organisatorisch-structureel woord in de plaats van een 

therapeutisch woord.

In een andere setting kan een geïnterneerde wél 

behandelbaar worden geacht.

Pro�el

16 D. Mortelmans,  “Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden.”, Leuven: Uitgeverij Acco, 2007.
17 H.J.C. van Marle, “Het concept onbehandelbaarheid in de terbeschikkingstelling.”, Justitiële Verkenningen, 2001, 27(6), 77-95.
18 H.J.C. van Marle, “Het concept onbehandelbaarheid in de terbeschikkingstelling.”, Justitiële Verkenningen, 2001, 27(6), 77-95. 
19 Een expert uit een dagcentrum voor volwassen personen met een handicap.
20 Twee experten van een ambulant team vanuit de sector zorg voor personen met een mentale beperking in de gevangenis.
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Ofwel vallen zij (personen met een verstandelijke 

handicap) reeds uit na de intake, ofwel behalen zij 

doorheen de behandeling de vooropgestelde resultaten 

niet.

Psychopaten worden vaak geweerd in psychiatrische 

centra en ook pedo�elen ziet men liever gaan dan komen.” 

Aantallen

Geïnterneerden zouden namelijk niet in de gevangenis 

verblijven, mochten ze “behandelbaar” worden geacht

Er is slechts 1 “onbehandelbare” geïnterneerde op de 63 

geïnterneerden die wij op dit moment in het zorgteam 

begeleiden.

De klassieke aanpak (voor en 
net na de inwerkingtreding 
van de nieuwe wet van 4 mei 
2016) van “onbehandelbare” 
geïnterneerden in detentie?

Zorgteams zijn slechts doekjes voor het bloeden. Er 

wordt ten aanzien van één van de gevolgen van de 

gevolgen een oplossing geformuleerd terwijl voorbij wordt 

gegaan aan de vraag naar hoe geïnterneerden in de 

gevangeniscontext verwikkeld raakten

Overstijgende alternatieven 
(voor en net na de 
inwerkingtreding van de nieuwe 
wet van 4 mei 2016) in de 
aanpak van “onbehandelbare” 
geïnterneerden in detentie

21 Twee experten van een ambulant team vanuit de sector zorg voor personen met een mentale beperking in de gevangenis. 
22 Een expert van een zorgteam.
23 Een expert van de reguliere GGZ.
24 Een expert van een zorgteam.
25 Een expert van de reguliere GGZ. 
26 H. Beeuwsaert & S. Todts, “De zorgequipes.”, in R. Roose, F. Vander Laenen, I. Aertsen & L. van Garsse (Eds.), handboek Forensisch Welzijnswerk. Ontwikkeling, 

beleid, organisatie & praktijk, Gent: Academia Press, 2012, 311-320.
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Een simpele lijn die deze twee contexten scheidt, is 

voldoende. Het volstaat dat geïnterneerden ervaren dat, 

eens over de lijn gestapt wordt, de context volledig anders 

is

Het belang van een aparte behandelruimte is heel groot. 

Internering is geen straf en zorg dient voorop te staan. Het 

aanbieden van een omgeving waarin deze zorg tot zijn 

recht kan komen, is dan ook een verplichting waar in het 

kader van het interneringsstatuut aan tegemoet moet 

worden gekomen

Door de doorstroom van geïnterneerden naar het FPC, zal 

meer ruimte ontstaan om de “achterblijvers” te groeperen 

en voor hen in meer dagbesteding, meer personeel, meer 

verlofmogelijkheden te voorzien.

Begeleidingsgesprekken zullen frequenter kunnen 

plaatsvinden en ook beklaagden en veroordeelden met 

een psychiatrische problematiek zullen op meer zorg 

kunnen rekenen.

Een aanloop naar discussie over 
de toekomst (geruime tijd na de 
inwerkingtreding van de nieuwe 
wet van 4 mei 2016)

voor een misdaad of wanbedrijf dat een aantasting of 

een bedreiging van de fysieke of psychische integriteit 

heeft opgeleverd”33

27 Cijfergegevens over de periode dat geïnterneerden in detentie verblijven voor een eerste plaatsing of vrijstelling op proef kan plaats vinden, ontbreken. Wel 
kon worden aangetoond dat 69,6 procent van deze populatie “tot 5 jaar onafgebroken in de gevangenis verblijft, al dan niet na een voorgaande vrijstelling-
op-proef”. J. Dheedene, K. Seynnaeve & A. Van der Auwera, “De geïnterneerdenpopulatie in Vlaamse gevangenissen: enkele cijfergegevens.”, Fatik, 2015, 
32(145), 4-9.

28 Een expert van een CBM.
29 Een expert uit een dagcentrum voor volwassen personen met een handicap.
30 Een expert van de reguliere GGZ.
31 Een expert van een FPC in Nederland.
32 Een expert van een zorgteam.
33 Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie, BS 13 mei 2016.
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dat steeds meer mensen 

met een psychiatrische problematiek in contact 

(kunnen) komen met het strafrechtelijk systeem”
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